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عارف عباسی

به توجه محترم آقای احسان لمر!
در مقدمۀ مقالۀ طوالنی ات با موقف و طرز دید معین و شناخته شده که دارید یک پرخچۀ نوشتۀ مرا کاپی کرده
و تخدیر و تخریبش خوانده اید .من نه صدیق فرهنگم و نه صادق فطرت ناشناس ولی جناب شما سرایندۀ ترانه
های کهنه و تکراری آشنایان قدیم تان تشریف دارید.
شما در بیان واقعیت های متذ کرۀ من که تخریب و تخدیر گفتید به اصل موضوع تماس نه گرفته در ارائۀ کدام
سند مقنع و محکم موفق نه گردیدید که حکم تخدیر و تخریب را ثابت سازد .در متن نوشتۀ کشال و دراز و
سرگیچ کنندۀ تان دلیل و برهانی پیدا نه شد که روشن فکران ،منورین ،و پیش تازان انقالبی دوران امانی و
صاحب منصبان عالی رتبه ملکی و نظامی اش در برابر سقاویان نهضت مقاومت به راه انداخته باشند ویا کدام
تشکل سر زمین و زیر زمین ایجاد نموده باشند ،یا این که به زعم شما ،اطرافیون امان هللا خان همه متشکل از
مفسدین و رشوه خواران دوران امیر حبیب هللا خان بودند.
در دربار امان هللا خان غالم نبی خان چرخی و سپه ساالر محمد نادر شاه و برادرانش ازشخصیت های مهم
دوران قبلی بوده دیگران همه چهره های نو و هم رزمان شاه به انتخاب شخص شان و نفوذ والده صاحبه  ،که
البته در دوران امیر حبیب هللا خان تربیت شده و کاری داشتند ،در دولت امانی شامل شدند.
بی موجب خود را زحمت شش ورق تاریخ نویسی دادید .تا هنوز ذواتی در جامعه اند که اطالعات دقیق تأریخی
از گذشته های وطن دارند؛ اما مأخذات شان از منابع قابل اعتماد و معتبر مجزا از انتخاب شما از منابع و
اشخاص صاحب مدعا با عالیق و سالیق شخصی و عقده مندی مبرهن است.
همۀ ما عالمه محمود طرزی را با تمام روحیۀ عالی وطن خواهی ،احساسات پان اسالمیزم  ،مبارزه علیه استعمار
و خالق موج جهندۀ نهضت روشن فکری ،بیداری جامعۀ خواب رفتۀ افغانسان خوب می شناسیم و هم آگاهیم که
وی در اواخر از امان هللا خان آزرده خاطر شد و کنار رفت.
•

اگر امان هللا خان ترک وطن نه کرد و فرار را بر قرار ترجیح نداد و گریز نه تمود پس چه اصطالحی را به
آن اطالق می کنید لطفا ٌ کلمۀ مناسبی را برای ما تدریس نمائید.
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•

علی احمد خود سرانه نی بلکه به دستور پادشاه با حبیب هللا کلکانی وحواریونش مالقات نموده برای شان به
امر امان هللا خان شش تفنگ دوربین دار و مقدار پول و مناصب جرنیلی اعطا نمود که مورد شکاکیت کلکانی
قرار گرفته از تلفون خانۀ چهاریکار با امان هللا خان با تغییر صدا صحبت نموده و خود را علی احمد ساخت
که شاه فریب خورده ،تصور کر د با علی احمد است امر قتل سقاویان داد .بچۀ سقاء خود را معرفی و به
اعلیحضرت دشنام ناموس داده گفت برای سقوط سلطنت ات به صوب کابل روانم.

•

آیا شما از روابط و داد و ستد مخفیانۀ محمد ولی خان دروازی با حبیب هللا کلکانی اطالع دارید؟ جناب شان
نائب السلطنۀ امانی بودند.

•

آیا اعلیحضرت امان هللا خان بهترین موقع دوران پادشاهی خود را برای هشت ماه در سرزمین رؤیا های طالیی
خود سپری نکردند؟ آیا پول وطن نادار و غریبی را به گدایان لندن و پاریس خیرات نه داد.

•

در اروپا اخباری از رفتن شاه افغانستان به کزینو ها و کلپ ها پخش شد .حتی پادشاه و ملکه از یک فروشگاه
مشهور پاریس خریداری معتنابه نمودند وقتی مغازه دار طالب پول شد اعلیحضرت فرمود که من مهمان حکومت
فرانسه استم  ،پول تان را از حکومت تان بخواهید .این موضوع انعکاس بدی در اروپا نمود و وزارت خارجۀ
فرانسه این عمل پادشاه را بر اساس اسناد به بسی ممالک اروپایی اطالع داد.

•

سپه ساالر نادر شاه به اعلیحضرت امان هللا خان خیانت نه کرده بلکه به حیث یک مشاور صادق با شناخت
عمیق از ساختار اجتماعی و ذهنیت های عوام الناس به شاه مشوره های معقول و منطقی و عملی داده شاه را از
عواقب وخیم اقدامات عجوالنه و خالف سنن ملی و فرهنگی هشدار می داد .که زمینۀ تخریب حسودان را فراهم
ساخته نا رضایتی شاه را بار آورد.

•

اما دوست نزدیک و قریب خانوادگی امان هللا خان محمد صدیق خان با تحریک مردم شنوار علیه سلطنت موقف
گرفت.

•

ملکه ثریا در کشتی ملتان به خبر نگار آلمانی گفت که من زاده و پروردۀ دامان خانوادۀ با علم و معرفت در یک
ملک نسبتا ً بهتر و پیش رفته بودم ،در این وطن جهالت و تاریکی پهن است و مردمش ضد معارف و کمرۀ
عکاسی اند ،یعنی این وطن جای من نیست ،که طبعا ً چنین ذهنیتی بر تصمیم شاه بی تأثیر نه بود.

•

پادشاه بدون اتخاذ ترتیبات الزم برای اسکان مادر اندران ،برادران و خواهران جوان حتی صغیر خود در محل
امنی قبل از فرار آن ها را در ارگ به ترحم سقاویان رها نمود و زن نکاح کردۀ قشنگ خود را دختر عموی
خود سردار نصرهللا خان را رها نمود که حبیب هللا هوس وصلت وی کرد ولی موسفیدان قوم خانم را به شهات
مالی عاقد نکاح نجات دادند.

•

پادشاه پدر کشت و کاکا در زندانش جان سپرد و هیچ کسی از تعداد قتل مخالفین امان هللا خان یاد نمی کند

•

در مورد همراهان شاه در سفر ایتالیا چیز های مستند است که به حیث مسائل خصوصی از تذکر آن صرف نظر
می کنم .

•

دور سلطنت نادر شاه و ظاهر شاه در برابر خدمات اعضای خانوادۀ طرزی ممانعت و تعیض وجود نداشته
مرحوم غالم یحی خان طرزی تا مقام وزارت و سفیر در سفارت های مهم خدمت کرد هم چنان صالح الدی خان
طرزی و عبد الوهاب خان طرزی و حمیدهللا خان طرزی.
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•

این که سردار نعیم خان در دیدار خود با اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در لندن از اقدام برادرش به کودتا اطالع
داده شده باشد یک دروغ محض است  .به قول شاهد عینی محمد نعیم خان تا شب کودتا از این اقدام برادرش بی
اطالع بود و هیچ عقل و منطقی آن را نه می پذیرد .اگر واقعیت می داشت و پادشاه در برابر عمل انجام شده
قرار می داشت و به آن تن می داد تقاضای خروج مصون زن و آل اوالد خود می کرد و اجازۀ بازگشت به کابل
به عبدلولی نمی داد.

•

فضیلت مآبی به سویۀ جناب شما آقای لمر احسان در ختم چنین تحلیل مشرح و م طول بایستی یک نتیجه گیری
می کردید که تأثیرات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی دور مشعشع و طالیی امانی در شش کروهی کابل ،در
ده و قصبۀ افغانستان در حیات مردم چه بوده و چه تغییراتی در سطح زندگی عوام الناس ایجاد کرد.
در مورد این قلم هر فکری می کنید مختارید ،مگر در جواب دادن از بی حرمتی بپرهیزید ،در جنین مباحث
بدون کدام انگیزۀ غیر ملی فقط و فقط منافع ملی وطنم و حال مردمش مطرح بوده و آن چه از واقعیت بیرون
آید با مسؤولیت ملی ،اخالقی و وحدانی بی هراس ایفا می کنم ،زندگی شخصی من حاکی از برخوردار نبودن از
هیچ گونه امت یازی بوده که حاال از فقدان آن بنالم و گریبان بدرم ،به وضع متوسط قریب ناداری و خانه به دوشی
زیسته ام و درد محروم و نادار درک کرده ام.
این وطن نباید بازیچۀ هوس ها و خیال پدازی های نا عاقبت اندیشانۀ هیچ زمام داری که آفرینندۀ ویرانی و تباهی
و سقوط یک نظام شود قرار گیرد.

برای مطالب دیگر عارف عباسی روی عکس کلیک کنید
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